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Ugdymo(si) tęstinumo užtikrinimas.

Bendradarbiavimas su Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos 

priešmokyklinio ugdymo pedagogais 

Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Bakienė

Priekulė, 2014 m.



Veiklą vykdė:
 5-6 metų amžiaus “Žuvelių” ir “Žirniukų” grupių ugdytiniai;

 pedagogės Džiuralda Kavolienė, Ona Šilgalienė, 

Regina Abromaitienė, Laima Vyštartienė.



 TIKSLAS  ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais 

pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką,  

užtikrinti ugdymo(si) tęstinumą.



 UŽDAVINIAI:

 1. Siekti psichologinio vaiko saugumo, pereinant iš 

ikimokyklinės į priešmokyklinę grupę (suteikti ugdytiniams 

žinių apie mokyklą, organizuoti bendrus renginius).

 2. Skatinti vaiko socialinių-komunikacinių gebėjimų 

plėtojimą(si) “atviroje” aplinkoje, siekiant užtikrinti socialinį 

vaiko saugumą.

 3. Vykdyti projektą “Kaip palengvinti vaiko perėjimą iš 

darželio į mokyklą”. 

 4. Ieškoti naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų, būdų 

tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų bei 

šeimos.



Bendradarbiavimas su Priekulės 

I. Simonaitytės gimnazijos 

priešmokyklinio ugdymo pedagogais



Rudenėlio šventė “Girinio lauktuvės”, 2013-09-25.







Europos judėjimo savaitės bėgimas, 2013-10-09.





Sportinės varžybos “Linksmosios estafetės”, 2014-04-09.







Atvelykio šventė Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje,

2014-04-30.







Sveikatingumo viktorina “Aš saugus kai žinau”, 

2014-05-07.





Ugdytinių socialinių-komunikacinių 

gebėjimų plėtojimas “atviroje” 

aplinkoje



Ekskursija į Priekulės kultūros centrą, 2013-10-30.



Išvyka prie gatvės, 2013-10-03.





Ekskursija į Priekulės paštą, 2013-11-22.





Edukacinė išvyka į Priekulės miestelio biblioteką, 

2014-04-09.









Sveikatos saugojimo ir pažinimo 

gebėjimų plėtojimas netradicinėmis 

ugdymo formomis



Pažintis su GREITOSIOS PAGALBOS darbuotojais, darbo 

priemonėmis, pokalbis apie sveikatą, saugų ir sveiką elgesį, 

2013-11-20.





Edukacinis užsiėmimas “Žuvininkai mes esme”, 2014-01-17.





Palangos “Insektariumo”, gyvų vabzdžių muziejaus 

ekspozicija darželyje, 2014-02-10.



Veiksmo savaitė “Be patyčių 2014”, 2014-03-24/28.





Pažintis su POLICIJOS PAREIGŪNAIS. Pokalbis apie 

saugų elgesį gatvėje, 2014-05-21.









Projektinė veikla grupėse



“Žirniukų” grupės ugdytiniai, auklėtojos 

R. Abromaitienė, L. Vyštartienė ir logopedė 

K. Gumauskienė vykdė tarptautinį projektą 

“Naujosios kartos vaikai”.

 Projekto tikslas  sudaryti pozityvias sąlygas vaiko 

(4-6 m.) kalbos ir pažintinių procesų lavinimui, suprantant 

pozityvią vaikų mokymosi ir ugdymo sunkumų esmę.



“Žuvelių” grupės ugdytiniai, auklėtoja 

Dž. Kavolienė vykdė tarptautinę programą 

“Zipio draugai”.

 Tikslas  padėti vaikams išmokti lengviau įveikti 

kasdienius sunkumus.



Bendradarbiavimas su šeima



Seminaras “Tėvų ir pedagogų sąveika: nuo bendravimo 

iki bendradarbiavimo”, 2013-10-03.



Lankstinukas tėveliams “Psichologinis vaiko saugumas 

pereinant iš darželio į mokyklą”.



Vaikų pasiekimų vertinimas.

 Vertinime dalyvauja tėveliai ir pedagogai.

 Vertinimas atliekamas naudojant 

“Vaiko ugdymosi pasiekimų aprašą”.

 Ugdytiniai vertinami du kartus metuose (rudenį ir pavasarį).

 Ugdymosi pasiekimų reazultatų išvados ir rekomendacijos 

perduodamos būsimiems gimnazijos pedagogams.





Šeimos dalyvavimas “Žuvelių” grupės ugdomojoje veikloje.







Šeimos dalyvavimas “Žirniukų grupės ugdomojoje veikloje.





Ačiū už dėmesį


